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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

 

 Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o 

número de controle é o mesmo que está ao lado do seu nome na 

folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda 

ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de 

prova. Não se esqueça de assinar seu nome no primeiro 

retângulo. 

 Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de 

transcrevê-las com caneta esferográfica preta, de ponta 

grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

 Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

preencha completamente o alvéolo, como indicado na figura, 

. Nunca assim , pois você corre o risco 

de ter sua questão anulada. 

 Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão 

na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito 

essencial para a realização da prova. 

 Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que 

ele não seja rejeitado. 
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Língua Portuguesa 

 

Gente é descartável? 

Emprego, amizade e até o amor – será que tudo agora tem prazo de validade, como lata de 

ervilhas?  

Walcyr Carrasco  

 Convidado a jantar na casa de uma amiga, estranhei a falta de sua funcionária de 
muitos anos, sempre responsável por delícias gastronômicas. Estranhei. Perguntei pela 
cozinheira, sempre sorridente, que eu já cumprimentava com beijinho................................... 
        – Ah, demiti. ......................................................................................................... 

        – Aconteceu alguma coisa? ...................................................................................... 
        – Ela passou do prazo de validade. Chamei outra. ...................................................... 
        A resposta me arrepiou. Cada vez ouço mais que alguém “passou do prazo de validade”. 
A expressão se inseriu no vocabulário. Como todos os elementos da linguagem, seu significado 
é maior que as palavras, simplesmente. Empresas costumam ser severas quanto ao que 
consideram como prazo de validade de um funcionário. Em geral, no máximo aos 60 anos, 
quando não aos 40, o executivo vai para a rua. Mesmo os de alto cargo. O argumento é 

sempre o mesmo, como ouvi certa vez de uma diretora de RH........................................... 
       – A gente precisa renovar......................................................................................... 
        Alguém de 60 anos ou mais pode ser Papa, Presidente da República, e não diretor de 
departamento? Idade é necessariamente fator de renovação? Conheço jovens de cabeça 
fechada. Homens e mulheres maduros sempre abertos a ideias novas. Empresas, porém, têm 
esta política: envelheceu, perdeu. Quando alguém dedicou 20, 30 anos da vida a uma grande 
corporação, vai fazer o quê? Inicialmente, o demitido procura novo trabalho. Com muita 
frequência, seu currículo é preterido por alguém mais jovem. Às vezes se propõe a ganhar 

menos, aceita até uma posição menor. Ainda tem de ouvir o argumento:........................ 
        – Achamos que era um cargo pequeno para você, que não se adaptaria. Merece mais. 
        Ele ou ela agradece, ganhou um elogio. E sai desesperado, porque o dinheiro no banco 
está acabando, o condomínio do apartamento de luxo, antes fácil de pagar, agora se tornou 
altíssimo, os filhos reclamam que querem grana para sair com os amigos, comprar roupas. 
Muitas vezes, o demitido monta empresa própria. Um grande erro. Em geral, acostumado a 
uma grande corporação, não consegue se virar com sua pequena empresa, sem estrutura. O 
dinheiro escoa, porque também não consegue diminuir o padrão de vida. Já vi o antigo CEO de 
uma empresa da área elétrica transformado em motorista de táxi. Como outros, montara a 
própria empresa, perdera tudo. Nunca mais conseguiu trabalho. Conheci outro motorista de 
táxi, antigo gerente, de porte médio. Ao ser demitido, depois dos 40, foi rápido:..................... 
        – Vi meus amigos procurando emprego e batendo com a cara na porta durante um 
tempão, gastando o Fundo de Garantia, a grana da demissão. Esperei três meses, não 
apareceu nada, comprei o táxi e parti para outra................................................................. 

        Dei dois exemplos, a doméstica e o executivo, porque isso acontece em todas as classes 
sociais. As pessoas se tornaram descartáveis. Muitas vezes, quando entram em crise, por 
doença, separação, problemas, enfim, sua produtividade cai. Dão uma resposta indevida, 
demonstram nervosismo. O empregador resolve que passou do “prazo de validade”. No 
momento em que mais precisam de apoio, perdem o emprego. É difícil. 
        O mais chocante é que também tenho ouvido a mesma expressão para definir 
sentimentos e relações. Um amigo explicou sua separação................................................... 
        – Nosso casamento passou do prazo de validade. ....................................................... 

        Como é? Então o amor é como uma lata de ervilhas, que vem com data de vencimento 
na tampa? Amizade também? Há muito tempo, quando minha avó Rosa, tão querida, morreu, 
fui ao enterro. Fiquei até colocarem o último tijolo no túmulo. De noite, recebi alguns amigos 
em casa, bati papo, mas com um nó no estômago, vocês sabem como é. De repente um deles 
se saiu com esta:............................................................................................................ 
        – Hoje, você está insuportável.................................................................................. 
        Nunca me senti tão agredido. Levantei e pedi a todos para saírem................................. 
        – Estou insuportável porque minha avó morreu, e isso dói muito – disse. – É melhor ficar 
sozinho.......................................................................................................................... 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/walcyr-carrasco/noticia/2014/07/gente-e-bdescartavelb.html
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        Pediram desculpas, mas insisti para nos vermos outro dia. Creio que estava chato, 
irritado, sem sorrisos. Saíram ofendidos. Hoje, certamente diriam que nosso “prazo de 
validade” tinha acabado. Mesmo porque ficamos muito distantes a partir de então. Se eu não 
estava bem para participar da alegria alheia, me tornara descartável................................... 
        Tratar funcionários, amigos, amores como se tivessem a durabilidade de um pedaço de 
bacalhau, no máximo, é uma crueldade incorporada à vida de boa parte das pessoas. Se você 

acha que as pessoas têm prazo de validade, só precisa se fazer uma pergunta. Como agirá 
quando alguém disser que chegou o seu?   

Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/walcyr-carrasco/noticia/2014/07/gente-e-

bdescartavelb.html> Acesso em: 05 fev. 2015. 

1. A partir da leitura global do texto, conclui-se que o autor 

a) repudia o tratamento desumano dado a todas as pessoas que atingiram certa maturidade 

no mercado de trabalho atualmente. 

b) promove uma reflexão a respeito do tratamento descartável dado a pessoas, sentimentos 

e relacionamentos em nossa sociedade. 

c) disserta acerca da necessidade de que algumas pessoas, devido ao cargo que ocupam, 

não deveriam possuir prazo de validade.  

d) condena veementemente a descartabilidade do ser humano na sociedade contemporânea, 

o qual é mercantilizado como uma lata de ervilhas. 

2. No que diz respeito à idade como fator de renovação, depreende-se do texto que 

a) não há como afirmar que um profissional jovem seja sinônimo de renovação. 

b) há cargos para os quais existe limite de idade, uma vez que a experiência profissional é 

fator preponderante. 

c) há uma disparidade entre jovens e profissionais com mais de 40 anos, pois estes estariam 

mais aptos a incorporar novas ideias. 

d) não há valorização dos operários acima dos quarenta anos, ainda que eles sejam 

competentes, devido ao preconceito em relação aos mais velhos. 

3. Observe este trecho: “Cada vez ouço mais que alguém ‘passou do prazo de validade’. A 

expressão se inseriu no vocabulário.”.  

Para o autor, a expressão passar do prazo de validade incorporou-se ao vocabulário, 

porque 

a) foi obrigatoriamente introduzida nos dicionários, pelos dicionaristas, devido ao uso 

recorrente pelos falantes. 

b) tornou-se uma expressão representativa de um determinado aspecto social, a qual vem 

sendo muito empregada pelos falantes. 

c) ganhou nova acepção, isto é, passou a ter sentido diverso daquele comumente empregado 

pelas pessoas, o que a levou a ser dicionarizada. 

d) passou a ser utilizada de maneira equivocada pela população em geral, vindo, por 

consequência, a fazer parte do vocabulário dos falantes. 

  

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/walcyr-carrasco/noticia/2014/07/gente-e-bdescartavelb.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/walcyr-carrasco/noticia/2014/07/gente-e-bdescartavelb.html
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4. Em “Emprego, amizade e até o amor...”, a palavra em destaque indica que, para o autor, 

o amor seria considerado 

a) mais passível de descartabilidade. 

b) menos passível de descartabilidade. 

c) igualmente passível de descartabilidade. 

d) parcialmente passível de descartabilidade. 

5. Analise as afirmativas a seguir sobre a significação de palavras e de expressões no texto. 

I. A expressão batendo com a cara na porta foi empregada denotativamente pelo 
autor, indicando a realidade pela qual passam diariamente muitos desempregados 
na busca por um emprego. 

II. A expressão jovens de cabeça fechada, no texto empregada em sentido literal, 
significa “jovens despreparados para o mundo do trabalho”.  

III. A palavra preterido, em “... seu currículo é preterido por alguém mais jovem.”, 
significa, no contexto, rejeitado, revelando um fato muito frequente vivenciado por 
pessoas mais velhas na busca por emprego.  

Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I e II, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 

6.  Observe o trecho “Se você acha que as pessoas têm prazo de validade, só precisa se fazer 

uma pergunta. Como agirá quando alguém disser que chegou o seu?”. 

Nesse trecho, se o autor usasse a segunda pessoa (tu) em vez de usar a terceira 

(você), quantas palavras mais necessitariam sofrer ajuste para se adequarem à nova 

redação? 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

7. Sobre as palavras filhos, táxi e porque presentes no texto, são feitas as seguintes 

afirmativas: 

I. A palavra táxi apresenta mais fonemas do que letras. 

II. A palavra filhos possui o mesmo número de letras e de fonemas que o vocábulo 
porque. 

III. As três palavras apresentam igualdade no número de fonemas. 

Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa (s) 

a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 
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8. A seguir, são feitas afirmativas sobre os vocábulos porém, têm e três presentes no texto. 

I. A regra que justifica a acentuação gráfica da palavra têm é a mesma que 
determina o acento gráfico no vocábulo três. 

II. A retirada do acento gráfico de têm implicaria mudança na classe gramatical desse 
vocábulo. 

III. A palavra três recebe acento gráfico por ser um monossílabo tônico (“e” seguido de 
“s”), e o vocábulo porém, por ser uma oxítona terminada em em. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

a) I. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) III.  

9. Considerando as regras do emprego do sinal indicativo de crase, analise, em cada 

fragmento a seguir, as propostas de substituição do elemento em destaque por aquele 

entre parênteses: 

I. “Perguntei pela cozinheira, sempre sorridente, que eu já cumprimentava...”         

(à qual) 

II. “Empresas costumam ser severas quanto ao que consideram como prazo...” 
(àquilo) 

III. “De noite, recebi alguns amigos em casa, bati papo,...” (À noite) 

IV. “Ainda tem de ouvir o argumento:...” (à argumentação) 

 

As substituições que mantêm a correção gramatical são as observadas apenas em 

a) I e III. 

b) I, II e IV. 

c) II e III. 

d) I, III e IV. 

10. Em “Hoje, certamente diriam que nosso ‘prazo de validade’ tinha acabado.”, o elemento 

destacado é 

a) uma conjunção, servindo para introduzir uma oração subordinada adverbial. 

b) uma conjunção, servindo para introduzir uma oração subordinada substantiva. 

c) um pronome relativo, servindo para introduzir uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

d) um pronome relativo, servindo para introduzir uma oração subordinada adjetiva 

explicativa. 

 

11. Em “Homens e mulheres maduros...”, a concordância do adjetivo obedeceu a uma regra de 

concordância nominal prescrita pela gramática tradicional.  

Com base no que determinam as regras gramaticais, qual é a alternativa em que, das 

duas opções entre parênteses, apenas uma completa adequadamente o espaço? 

a) mulheres e homens _____________________ (maduros/maduras) 

b) mulher e homem _______________________ (maduro/maduros) 

c) homens e mulher _______________________ (madura/maduros) 

d) homem e mulheres _____________________ (maduras/maduros) 
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12. Em qual dos trechos a seguir o adjetivo destacado funciona como predicativo do sujeito? 

a) Conheço jovens de cabeça fechada. 

b) As pessoas se tornaram descartáveis. 

c) ... sempre responsável por delícias gastronômicas. 

d) ... dedicou 20, 30 anos da vida a uma grande corporação,... 

13. Atente para as palavras em destaque no trecho seguinte: 

“E sai desesperado, porque o dinheiro no banco está acabando, o condomínio do 

apartamento de luxo, antes fácil de pagar, agora se tornou altíssimo...” 

Essas duas palavras, no contexto em que foram empregadas, colocam em evidência 

ideias adversas em relação ao valor do condomínio do apartamento de luxo usado como 

exemplo no texto. A figura de linguagem que se faz presente pelo jogo entre essas duas 

palavras recebe o nome de  

a) antítese. 

b) paradoxo. 

c) hipérbole. 

d) metonímia. 

14. Sobre as formas verbais, em “... montara a própria empresa, perdera tudo...”, são feitas 

estas afirmativas: 

I. Pertencem à primeira conjugação. 

II. Não podem ser substituídas, de acordo com a norma culta, pelas formas verbais 
compostas “tinha montado” e “tinha perdido”, respectivamente. 

III. Estão conjugadas no Modo Indicativo, expressando uma atitude de certeza da 
pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. 

Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I e II, apenas. 

b) I, II e III. 

c) II, apenas. 

d) III, apenas.  

15. Observe a expressão em destaque neste trecho: “Se você acha que as pessoas têm prazo 

de validade...”. 

Essa expressão desempenha a mesma função sintática da que está destacada em: 

a) A expressão se inseriu no vocabulário. 

b) Convidado a jantar na casa de uma amiga,... 

c) Inicialmente, o demitido procura novo trabalho. 

d) Achamos que era um cargo pequeno para você... 
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16. A frase a seguir contém lacunas que devem ser preenchidas. 

A oração destacada, em “—Estou insuportável porque minha avó morreu...”, possui 

função _________________, expressando ideia de _______________________. 

 Qual é a alternativa cujas palavras completam correta e respectivamente as lacunas da 

frase? 

a) subordinativa – causa.  

b) coordenativa – causa.  

c) coordenativa – explicação.  

d) subordinativa – explicação.  

 

Legislação 

17. Quanto à investidura em cargo público, a Lei nº 8.112/90 diz: 

I. A posse ocorrerá no prazo de quinze dias contados da publicação do ato de 
provimento. 

II. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma 

única vez, por igual período. 

III. A posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de 
confiança. 

IV. O ato de provimento será tornado sem efeito, se a posse não ocorrer no prazo de 
trinta dias contados da publicação da nomeação. 

Estão corretas as afirmativas 

a) II e IV, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

18. De acordo com a Lei nº 8.112/90, é forma de provimento de cargo público 

a) a nomeação. 

b) a posse. 

c) o exercício. 

d) a aprovação em concurso público. 

19. Poderá ser concedida ao servidor público federal, em período de estágio probatório, a 

licença 

a) para capacitação.  

b) para tratar de interesses particulares.  

c) para desempenho de mandato classista. 

d) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 
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20. Sobre o vencimento e a remuneração previstos na Lei nº 8.112/90, é INCORRETO afirmar 

que 

a) as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito poderão ser compensadas a critério da 

chefia imediata, mas não serão consideradas como efetivo exercício.  

b) o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua 

aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o 

débito.  

c) o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.  

d) a remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei.  

21. É modalidade de vacância no serviço público a 

a) reversão. 

b) recondução. 

c) readaptação.  

d) reintegração.  

22. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro 

ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e 

_____________como forma de indenização às parcelas de despesas extraordinárias com 

pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. 

Segundo a Lei nº 8.112/90, qual indenização completa a lacuna da assertiva acima? 

a) auxílio alimentação 

b) auxílio moradia 

c) ajuda de custo 

d) diárias 

23. Maria, servidora pública federal, se recusou a atualizar seus dados funcionais, quando 

solicitado por sua chefia. Nesse caso, Maria esta sujeita à pena de 

a) suspensão por 15 dias. 

b) suspensão por 30 dias e multa. 

c) advertência por escrito. 

d) advertência verbal. 

24. Analise as seguintes assertivas: 

___________ é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede. 

___________ é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral 
de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do 
SIPEC. 

Segundo a Lei nº 8.112/90, os institutos que completam, correta e respectivamente, as 

lacunas das assertivas são 

a) remoção e redistribuição. 

b) redistribuição e cedência. 

c) transferência e cedência. 

d) remoção e transferência. 
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25. No rol de benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor previstos na  

Lei nº 8.112/90, não está incluso(a) o(a) 

a) auxílio-natalidade. 

b) licença para tratamento de saúde. 

c) aposentadoria. 

d) auxílio transporte. 

26. Na administração pública, em regra geral, é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, EXCETO, quando houver compatibilidade de horários, a de 

a) dois cargos de engenheiro. 

b) um cargo de professor com outro de técnico ou científico. 

c) dois cargos de administrador. 

d) um cargo de auxiliar administrativo e outro de técnico ou científico. 

27. Com relação à administração pública, analise as assertivas a seguir, assinalando (V), para 

as verdadeiras, e (F), para as falsas. 

( ) A associação sindical é proibida ao servidor público civil. 

( ) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, 

por igual período. 

( ) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

( ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei.  

A ordem correta, de cima para baixo, é 

a) V – F – F – V. 

b) F – V – V – F. 

c) V – F – V – F. 

d) F – V – F – V.  

28. João, servidor público federal ocupante do cargo de auxiliar administrativo, foi eleito como 

vereador no município de Pelotas. Considerando o disposto na Constituição Federal, João 

a) ficará obrigatoriamente afastado de seu cargo efetivo. 

b) perderá o cargo, pois é vedada a acumulação. 

c) poderá receber as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, 

desde que haja compatibilidade de horário. 

d) poderá se afastar para o exercício de mandado eletivo, porém o período de afastamento 

não será contado como tempo de serviço.  

29. De acordo com a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da 

administração pública federal, é correto afirmar que o(s) 

a) processo administrativo deve iniciar a pedido do interessado. 

b) interessado, durante o processo administrativo, será obrigatoriamente assistido por 

advogado, salvo quando facultada a representação por força de lei. 

c) processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. 

d) prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, incluindo-se da contagem 

o dia do começo e excluindo-se o dia do vencimento. 
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30. No que concerne à anulação, revogação e convalidação previstas na Lei nº 9.784/99, é 

INCORRETO afirmar que 

a) o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram 

praticados, salvo comprovada má-fé. 

b) a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e 

pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos. 

c) os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 

Administração, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse 

público nem prejuízo a terceiros. 

d) os atos administrativos só podem ser anulados mediante decisão judicial. 

31. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, 

não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o 

a) honesto e o desonesto. 

b) trabalhoso e o displicente. 

c) típico e o atípico. 

d) trabalho e a cortesia. 

32. Conforme disposto no Decreto nº 6.029/2007, compete às comissões de ética dos órgãos 

do Poder Executivo Federal: 

I. Atuar como instância deliberativa no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade. 

II. Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas 
éticas pertinentes. 

III. Representar a autoridade máxima do órgão nos processos judiciais.  

IV. Aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171/94. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e II. 

b) II e IV. 

c) I e III. 

d) III e IV. 

 
Informática 

33. As unidades de armazenamento são dispositivos que permitem armazenar dados por meio 

de um grande espaço de memória em um espaço físico pequeno. São exemplos de 

unidades de armazenamentos: 

a) Pen Drive e Memória LAN. 

b) Cartões de Memória e Memória LAN. 

c) Pen Drive e Cartões de Memória. 

d) Memória Flash e Memória LAN. 
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34. Várias aplicações e serviços estão disponíveis na Internet. Uma das mais importantes é a 

www – World Wide Web. Outro exemplo é o(a) 

a) e-mail. 

b) wireless. 

c) antivírus. 

d) Firefox Mozilla. 

35. Impressora é o dispositivo de saída mais comum dos computadores. Ela assegura a 

permanência de qualquer informação armazenada em um computador em forma de 

documento, mesmo que não esteja na tela. São tipos de impressora: 

a) Matricial, plotter, térmica, jato de tinta e laser. 

b) Matricial, plotter, eXtreme Digital, jato de tinta e laser. 

c) EXtreme Digital, matricial, térmica, jato de tinta e laser. 

d) EXtreme Digital, plotter, térmica, jato de tinta e laser. 

36. No Windows Explorer do sistema operacional Windows 7, ao mover um arquivo para 

alguma pasta já criada, utilizando apenas o mouse conectado ao computador, o usuário 

pode pressionar e arrastar o arquivo para o novo local, pressionando o (s) 

a) botão esquerdo do mouse, apenas. 

b) botão direito do mouse, apenas. 

c) botão esquerdo ou direito do mouse. 

d) botões esquerdo e direito do mouse, simultaneamente. 

37. O LibreOffice Calc é um programa de edição de planilhas eletrônicas. Nessa ferramenta, 

podemos inserir diversas informações em uma célula, como números, texto ou cálculos. 

Para que se possa abrir a célula corrente para edição, devemos utilizar a tecla 

a) F2. 

b) F3. 

c) F4. 

d) F5. 

 

A Figura 1 serve de auxílio para responder às questões 38 e 39. 

 

Figura 1 – Cálculos LibreOffice Calc 

38. Observando a Figura 1, que apresenta uma planilha eletrônica elaborada no LibreOffice 

Calc, qual número será apresentado na célula D3, como resultado da expressão, após o 

usuário pressionar a tecla Enter? 

a) 15 

b) 20 

c) 25 

d) 30  
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39. Uma das grandes facilidades de se utilizar um editor de planilha eletrônica é a utilização de 

funções para realizar cálculos mais complexos. Dentre as funções do LibreOffice Calc, a 

que está presente em grande parte dos documentos é a função SOMA. Observando a 

Figura 1, na célula D2, temos o valor 70, resultado de uma função SOMA aplicada aos 

valores das colunas A e B.  

Qual função apresenta como resultado o valor 70? 

a) SOMA(A1:A3) 

b) SOMA(A3:B2) 

c) SOMA(A1:B2) 

d) SOMA(B1:B4) 

40. No LibreOffice Writer, encontramos formatações que podem ser aplicadas a diversos 

elementos de um documento de texto, como caracteres, parágrafos ou página. Dentre as 

alternativas abaixo, qual delas NÃO apresenta uma formatação que pode ser aplicada aos 

caracteres? 

a) Itálico. 

b) Cor da Fonte. 

c) Cor do plano de fundo. 

d) Mover para baixo. 

 
 
 


